ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII
LA BURSA DE STUDIU PE SEMESTRUL II AN ŞCOLAR 2021/2022
Dosarele se depun in perioada 17 - 28.01.2022 c ■’

;j/>-
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BURSA DE STUDIU SE ACORDA :
> DOAR PE PERIOADA CURSURILOR;
> ÎNCEPÂND c u s e m e s t r u l a l i i -l e a , p e n t r u e l e v i i c l a s e l o r a /X-A.

CONDIŢII DE ACORDARE A BURSELOR DE STUDIU:
1.

nu realizează un venit brut/net mediu lunar pe ultimele^.3 luni (perioada de referinţa 01.10.2021 31.12.2021), pe membru de familie, cel mult egal cu salariul minim brut / net pe economie (adica
2550/ 1524 lei /membru /familie/luna);

2.

au media generala cel puţin 7.50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate/semestru in anul
anterior celui in care se acorda bursa;

DOSARUL CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
1. cerere de înscriere la bursa de studiu pe semestrul al II-lea, an şcolar 2021/2022;
2. copie după certificatul de naştere/ carte de identitate a tuturor copiilor aflaţi in intretinere, cu menţiunea
“conform cu originalul”, sub care semnează atat invatatorul/dirigintele cat si părintele (pentru elevii
şcolarizaţi la alte unitati şcolare se anexeaza la copia după certificatul de naştere - adeverinţa de înscriere

de la şcoala respectiva);
3. copie după cupoanele privind alocaţia de stat pentru perioada 01.10.2021-31.12.2021;
4. copie după cupoanele de alocaţie suplimentara perioada 01.10.2021-31.12.2021; (daca este cazul);

5 . copie: buletin/carte de identitate/ certificat naştere, certificat de căsătorie, al părinţilor, cu menţiunea
“conform cu originalul”, sub care semnează atat invatatorul/dirigintele cat si părintele;
6. adeverinţa cu salariu net pe perioada 01.10.2021-31.12.2021pentru membrii familiei care sunt angajaţi

(daca este cazul);
7. adeverinţa de la administraţia financiara pentru anul fiscal: 2021 - OBLIG ATORIU;
8. declaraţie notariala ca nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţa mai mare de 20000 m2 in zonele
colinare si de ses, de 40000 m2 in zonele montane pentru perioada 01.10.2021-31.12.2021 si ca nu au
beneficiat de alocaţie suplimentara pentru perioada 01.10.2021-31.12.2021:
9. copie după cupoanele de pensie pe perioada 01.10.2021-31.12.2021 pentru membrii familiei care sunt
pensionati/sau adeverinţa de la casa de pensii (daca este cazul);

10. copie după cupoanele de pensie alimentara pe perioada 01.10.2021-31.12.2021 in cazul in care părinţii
sunt despartiti/sau adeverinţa;
11. hotararea de divorţ sau de încredinţare a copilului;
12. Extras de cont bancar pe numele elevului bursier;

13. toate actele puse intr-o folie de plastic.

TOATE ACTELE PUSE INTR-O FOLIE DE PLASTIC

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII
LA BURSA SOCIALA
PE SEMESTRUL II AN ŞCOLAR 2021/2022
Bursele de ajutor social se acorda la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările
intervenite în veniturile nete lunare ale familiei
Dosarele se depun in perioada 17 -28.01.2022 '
CONDIŢII DE ACORDARE A BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL:

_

1. nu realizează un venit net mediu lunar pe ultimele 12 luni (perioada 01.01.2021-31.12.2021). pe membru de familie, mai
mare de 50% din salariul minim net pe economie (adica 762 lei /membru /familie/luna); -*
2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţa mai mare de 20000 mp, in zonele colinare si de ses, si de 40000 mp, in zonele
montane.
3. Elevii care acumulează 10 absente nemotivate intr.-o luna NU primesc bursa de ajutor social pentru luna respectiva;
Bursa de ajutor se acorda in perioada vacantelor şcolare in condiţiile artT 13 din OME nr. 5870/ 2021, in următoarele situaţii :

- Elevilor carea nu promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singura
disciplina de invatamant si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate/ semestru.
DOSARUL CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
1. cerere de inscriere la bursa sociala pe semestrul II, an şcolar 2021/2022;
2. copie după certificatul de naştere/ carte de identitate a tuturor copiilor aflaţi in întreţinere, cu menţiunea “conform cu
originalul”, sub care semnează atat invatatorul/dirigintele cat si părintele (pentru elevii şcolarizaţi la alte unitati şcolare se
anexeaza la copia după certificatul de naştere - adeverinţa de inscriere de la şcoala respectiva);
3. copie după cupoanele privind alocaţia de stat pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021;
4. copie după cupoanele de alocaţie suplimentara perioada 01.01.2021-31.12.2021; (daca este cazul);
5. copie: buletin/carte de identitate/ certificat naştere, certificat de căsătorie, al părinţilor, cu menţiunea “conform cu
originalul”, sub care semnează atat invatatorul/dirigintele cat si părintele;
6. adeverinţa cu salariu net pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 pentru membrii familiei care sunt angajaţi (daca este cazul);
7. adeverinţa de la administraţia financiara pentru anul fiscal: 2021 - OBLIGATORIU;
8. declaraţie notariala ca nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţa mai mare de 20000 m2 in zonele colinare si de ses, de
40000 m2 in zonele montane pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 si ca nu au beneficiat de alocaţie suplimentara pentru
perioada 01.01.2021-31.12.2021:
9. copie după cupoanele de pensie pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 pentru membrii familiei care sunt pensionati/sau
adeverinţa de la casa de pensii (daca este cazul);
10. copie după cupoanele de pensie alimentara pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 in cazul in care părinţii sunt despartiti/sau
adeverinţa;

11. hotararea de divorţ sau de încredinţare a copilului;
12. Extras de cont bancar pe numele elevului bursier;
12. toate actele puse intr-o folie de plastic.

NOTA:
1. PENTRU ORICE VENIT CARE NU SE POATE JUSTIFICA PRIN DOCUMENTE SE FACE
DECLARAŢIE LA NOTAR.
2. COMISIA DE BURSE ISI REZERVA DREPTUL DE A SOLICITA ANCHETA SOCIALA.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII
LA BURSA SO CIALA -M E D IC A LA
PE SEMESTRUL II - AN ŞCOLAR 2021/2022
Dosarele se depun in perioada 17- 28.01.2022
CONDIŢII DE ACORDARE A BURSELOR M ED ICALE:
boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale globale;
boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale; /■
iii.
boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale;
IV.
boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale;
v.
boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale;
VI.
boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale;
VII. boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin;
V II I . boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală cronică
(IRC), indiferent de cauză;
IX.
boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării;
X.
boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului;
XI.
boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi metastazele);
XII. boli genetice;
XII I. transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările posttransplant;
XIV. orice altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită
tratament îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitare şi reabilitare
pentru cel puţin 6 luni sau îngrijiri paliative şi care se înscrie în vreuna dintre
categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare;
I.

II.

DOSARUL CUPRINDE U RM ĂTO ARELE DOCUMENTE:

1. cerere de înscriere la bursa medicala pe semestrul al II-lea, an şcolar 2021/2022;
2. copie după certificatul de naştere;
3. certificat medical in original eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de
familie/ medicul de la cabinetul medical;
4. copie C.I. / B.I. părinte / tutore;
5. Extras de cont bancar pe numele elevului bursier.
6. Toate actele puse intr-o folie de plastic.

A C T E L E N EC ESA R E ÎNSCRIERII
LA BURSA SO CIALA -ORFANI/ CRESCU ŢI DE UN SINGUR PĂRINTE/
E L E V I ABANDONAŢI DE PĂRINŢI SAU ASUPRA CARO RA A FOST
INSTITUITA O M ĂSURĂ DE PRO TECŢIE SO CIALA
PE SEM ESTRU L II, AN ŞCO LAR 2021/2022

Dosarele se depun in perioada

1 7 - 2 8 .0 1 .2 0 2 2 .

C O N D IŢ II D E A C O R D A R E A B U R S E L O R :
A

1. Elevii care acumulează 10 absente nemotivate intr.-o luna NU primesc bursa de ajutor
social pentru luna respectiva; Bursa de ajutor se acorda in perioada vacantelor şcolare in
condiţiile art. 13 din OME nr. 5870/ 2021, in următoarele situaţii :
- Elevilor carea u promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt
corigenţi la o singura disciplina de invatamant si au acumulat cel mult 10 absente
nemotivate/ semestru.

2 . orfan de un părinte sau de ambii părinţi;
D O S A R U L C U P R IN D E U R M Ă T O A R E L E D O C U M E N T E :
1.

cerere de înscriere la bursa de orfan pe semestrul al II-lea, an şcolar 2021/2022.

2.

copie dupa certificatul de naştere;

3. copie dupa certificatul de deces ( bursa orfan);
4. hotarare judecătoreasca (crescut de un singur părinte)
5. document justificativ impunere măsură de protecţie sociala (unde este cazul)
6.

copie C.E / B.I. părinte / tutore;

7. Extras de cont bancar pe numele elevului bursier.
8.

toate actele puse intr-o folie de plastic.

